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Introdução: sustentabilidade da dívida
pública

• Sustentabilidade das �nanças públicas é normalmente sinónimo
de sustentabilidade da dívida pública
• Capacidade de um governo pagar o serviço da sua dívida
pública
• Solvência: cumpre a sua restrição orçamental; depende dos
mercados acreditaram na capacidade do governo pagar a sua
dívida
• Liquidez: capacidade de ter acesso aos mercados �nanceiros a
curto prazo
• A probabilidade de ocorrer uma situação de insolvência e falta
de liquidez aumenta se a dívida pública estiver elevada
• Nestas circunstâncias, o �nanciamento da dívida pública
torna-se muito caro e deteriora ainda mais as condições de
sustentabilidade da dívida



Secção 1

Acumulação de dívida pública até 2020



Dívida pública em % do PIB, 2020



Evolução da dívida pública em % do PIB,
1990-2018



Evolução dos saldos orçamentais em % do
PIB, países lusófonos, 2010-2021



Taxas de crescimento do PIB real,
1990-2018



Evolução da dívida por regiões
• Crescimento da dívida pública entre 2010 e 2018, aumentando
em média de 40 para 59% do PIB
• ⇒ África Sub-Sariana como a região com mais rápida
acumulação de dívida

Fonte: Carneiro e Kouame (2019)



Dívida até à crise COVID-19

• Os países que lideraram o processo de crescimento da dívida
foram os exportadores de petróleo e os países sob a iniciativa
HIPC (agravamento dos dé�ces com descida do preço do
petróleo após 2013)
• Alterações na composição da dívida pública em toda a África
Sub-Sariana
• Resultou em aumento do custo da dívida

• ⇒ aumento do peso do serviço da dívida

• Aumento da vulnerabilidade da dívida



Dívida até à crise COVID-19

• Para manter constante o rácio dívida/PIB seria necessário
aumentar o saldo primário

Fonte: Carneiro e Kouame (2019)
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Dinâmica da dívida pública: o papel do PIB, da
taxa de juro e do dé�ce público



Dé�ce público

• O dé�ce público corresponde à diferença entre receitas
públicas e despesas públicas

• Despesas públicas:
• gastos públicos em bens e serviços em termos reais (G )
• juros da dívida pública (i · B), onde i é a taxa de juro nominal

e B é a dívida pública nominal

• Receitas públicas: impostos líquidos de transferências para as
famílias (T )

Deficet = Tt − Gt − itBt



Orçamento equilibrado e �nanciamento

• Fontes de �nanciamento dos dé�ces orçamentais:

• a criação monetária (∆M)

• a aquisição de títulos de dívida pública pelas famílias e pelas
empresas (∆B)

• a alienação de património do estado (∆Z )

• Para obter um orçamento equilibrado ter-se-á que veri�car:

Gt + itBt︸ ︷︷ ︸
usos de fundos

= Tt + ∆Bt+1 + ∆Mt+1 + ∆Zt+1︸ ︷︷ ︸
fontes



Dívida em percentagem do PIB

• Se o Estado só se �nanciar através de dívida pública
• Dividindo a restrição orçamental do Estado pelo PIB, ter-se-á:

bt = ψt +
(1 + r)

(1 + g)
bt−1

• bt dívida pública em percentagem do PIB
• ψt saldo primário em percentagem do PIB
• r taxa de juro real
• g taxa de crescimento do PIB



Sustentabilidade das contas públicas

• Depende do rácio entre a taxa de juro e a taxa de crescimento
do PIB

• ⇒ Se a taxa de juro for superior à taxa de crescimento do PIB
(r > g), a dívida pública em percentagem do PIB irá disparar

• ⇒ Se a taxa de crescimento do PIB for superior à taxa de juro
(r < g), a dívida pública em percentagem do PIB diminui

• Depende do dé�ce primário (ψt)
• Um saldo primário sustentável permitirá manter constante o

rácio da dívida sobre o PIB



Saldo primário e sustentabilidade das
contas públicas

• É possível calcular o saldo primário (φt = −ψt) que garante
um rácio da dívida pública sobre o PIB constante:

φt =
(r − g)

(1 + g)
bt−1

• Hiato do saldo primário: diferença entre o saldo primário que
permite a sustentabilidade da dívida pública e o saldo primário
efetivo



Dívida e in�ação

• Sabendo que
rt = it − πt

• it taxa de juro nominal
• πt taxa de in�ação

• A in�ação tem por efeito reduzir a taxa de juro real,
melhorando a sustentabilidade da dívida



Condições para reduzir a dívida em
percentagem do PIB

• Acelerar o crescimento
• Reduzir a taxa de juro real (pode passar por aumentar a
in�ação)
• Taxa de câmbio
• Melhorar o saldo primário, mobilizando receitas e optimizando
os passivos
• Incumprimento/Perdão
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Crise COVID-19



O efeito da crise COVID-19

• Custo elevado em vidas humanas e a maior disrupção
económica dos últimos tempos
• incapacidade de testar escamoteia a verdadeira dimensão da

tragédia
• a quebra projetada no crescimento económico da ASS é de

2.4% em 2019 para até -5.1% em 2020 ⇒ a primeira recessão
na região em 25 anos

• A população crescerá a uma ritmo superior ao do produto,
levando a quebras no nível de vida



Factores económicos que afectam o
impacto desta crise em África

• Perda de dinamismo do crescimento económico dos principais
parceiros (China e Europa incluídos)
• Diminuição do preço das matérias-primas
• Diminuição do turismo
• Diminuição dos termos de troca
• Custo das medidas de contenção da pandemia e qualidade dos
sistemas de saúde
• As três maiores economias da ASS (Angola, Nigéria e África
do Sul) serão muito afectadas (quebras entre 7 e 8%)



Perda de dinamismo do crescimento
económico

Fonte: OCDE, Setembro 2020



Diminuição do preço das matérias-primas

Fonte: The Economist, 24/09/2020



Efeito sobre outras exportações

Fonte: Financial Times, 25/08/2020; 30/07/2020



Canais de transmissão da crise COVID-19
para a actividade económica na ASS

• Destruição das cadeias de distribuição e de valor
• Redução dos fundos de �nanciamento externo:

• IDE
• ajuda externa
• remessas
• receitas de turismo
• prováveis fugas de capitais

• Problemas com saúde em caso de alastramento do vírus e seu
impacto sobre a actividade económica
• Efeitos económicos das medidas de contenção e mitigação



Desequilíbrios económicos esperados

• Agravamento dos dé�ces externos
• Diminuição das receitas públicas e consequente agravamento
do dé�ce
• Diminuição dos preços das matérias-primas
• Diminuição da procura global
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Evolução da dívida pública: simulações



Projeções FMI Angola

Anos 2019 2020 2021 2022 2023

Dívida 109.2 122.8 112.5 97.5 86.8
Crescimento do PIB (real) -0.9 -4.0 3.2 3.0 4.0
Taxas de juro 5.2 7.0 6.5 5.9 5.1
Saldo primário 0.8 -3.6 -1.6 0.0 1.0
In�ação 22.9 11.8 21.4 15.7 9.3



Simulações Angola: cenários

b g r ψ

122 3 5 0
122 6 5 0
122 4 2 0
122 3 6 2



Simulações Angola
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Governos e instituições internacionais



Políticas orçamentais e �scais e dívida

• Os governos africanos não têm grande margem de manobra
orçamental para lidar com a crise COVID-19
• diminuição do preço das matérias-primas
• redução do crescimento económico
• aumento dos custos de �nanciamento

• Serão necessários coordenação e apoio internacional
• FMI: apoio às balanças de pagamentos
• Banco Mundial: criou uma facilidade de apoio (US$14 mil

milhões) e disponibilizou recursos (US$160 mil milhões) para
responder à crise até ao �m do primeiro semestre de 2021

• Será necessário o alívio temporário da dívida (moratórias) para
promover a estabilidade macroeconómica enquanto se combate
a pandemia



Sustentabilidade �scal

• Melhorar a gestão do investimento público

• Aumentar a capacidade de mobilizar rendimento interno
para �nanciar o sector público
• menos impostos sobre o consumo
• mais impostos sobre o rendimento e o valor acrescentado

• Aumentar a poupança interna, o que implica desenvolver
instrumentos monetários de longo prazo
• Desenvolver e pôr em prática regras orçamentais e �scais que
tornem esta política mais e�caz



Sustentabilidade da dívida

• Reduzir o recurso a fontes de dívida voláteis e arriscadas
• Aumentar a maturidade da dívida externa
• Usar instrumentos de dívida mais �exíveis, contra-cíclicos e
dependentes do estado
• Desenvolver ativos internos seguros
• Aumentar a transparência na gestão da dívida
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